
 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de Raad van de gemeente Dalfsen, 

dd. 29 juni 2009 
 
Aanwezig: 
De leden: 

J.G.J. Ramaker, R.W.J. van Leeuwen, A.J. van Dijk, G. Schoonhoven, L.M. Nijkamp, 
T.B.M. Logtenberg, J.M.A. Eilert-Herbrink, E. Keuvelaar-van der Sloot, I.G.J. Snijder-Haarman, 
P.G.K. Batterink-Van Berkum, J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, A.J. Schuurman, 
M.R.H.M. von Martels, W.G. Smit, N.L. Agricola, J.W. Uitslag,  A. Nijburg, A.J. van de Hoek, P.  
Weerstra 

   
Met kennisgeving afwezig: 

M.H. Tempelman-Mulder, J.J. Wiltvank, 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders: 

L.V. Elfers, G. Laarman-Hemstede, E. Goldsteen, T. de Vries, H. Zwart (sec.-dir.). 
 

Voorzitter:    Griffier: 
 L.V. Elfers H.C. Lankman 
 
 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
2. Spreekrecht burgers - 

3. Vaststellen agenda Conform 

4. a. Onderzoek geloofsbrieven van de heer P. 
Weerstra; 

b. b. Afleggen verklaring en belofte door de 
heer P. Weerstra; 

Ter vergadering heeft de voorzitter een 
commissie voor het onderzoeken van de 
geloofsbrieven van de heer P. Weerstra te 
Dalfsen samengesteld. Deze commissie heeft de 
na zijn onderzoek de raad gerapporteerd dat er 
geen bezwaren zijn om de heer P. Weerstra toe 
te laten als lid van de gemeenteraad van Dalfsen. 
De heer Weerstra heeft te midden en ten 
overstaan van de raad de verklaring en belofte 
overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet 
afgelegd. 

5. Startnotitie citymarketing 
In te stemmen met de startnotitie citymarketing. 

Conform 
De fractie van de VVD wenst de aantekening 
geacht te worden tegen te hebben gestemd. 

6. Beleidskader De Stokte 
1. Instemmen met ‘Beleidskader De Stokte’ 
2. Instemmen om op basis van het 

‘Beleidskader 
3. De Stokte’, en volgens het 

procedurevoorstel, een recreatieve 
ontwikkelingvisie voor De Stokte op te 
stellen 

Conform 
Het lid Nijkamp legt namens de fractie van de 
ChristenUnie een stemverklaring af. 

7. Invoering Elektronisch Kind Dossier in de 
jeugdgezondheidszorg 
In te stemmen met de invoering van het 
Elektronisch Kind Dossier in de 
jeugdgezondheidszorg.    

Conform 
 

8. Vaststellen jaarrekening 2008 (incl. 
milieujaarverslag 2008) 
1. De jaarrekening 2008 vast te stellen 

overeenkomstig de opgemaakte stukken; 
2. Kennis te nemen van het milieujaarverslag 

2008. 

Conform 
 



 

 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
9. Energieaanpak bestaande bouw: Duurzaam 

(T)huis Dalfsen 
I. Het project Duurzaam (T)huis vorm te geven 

door middel van een fysiek en digitaal 
energieloket en het opstarten van een project 
voor maatwerkadvisering (wijkgericht en 
individueel) en hiervoor een aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen uit de egalisatiereserve 
reiniging van € 275.000,-.  

II. In te stemmen met het effectueren en 
operationaliseren van een duurzaamheidsfonds 
door:  
� met een aanvullende bijdrage van € 250.000 

optimaal gebruik te maken van de 
mogelijkheden van de verdubbelingsregeling 
van de Provincie en zodoende een 
duurzaamheidsfonds te creëren van in totaal € 
1.000.000,-- (eerder is reeds € 250.000 
gereserveerd);  

� dit bedrag van € 250.000,- als een geldlening 
in de begroting op te nemen; 

� in te stemmen met het openen van een 
Duurzaamheidsfonds bij Stimuleringsfonds 
Volkhuisvesting (SVn) te Hoevelaken, 
bovengenoemde gemeentelijke bijdrage hierin 
te storten en de Provincie te verzoeken voor 
haar aandeel hetzelfde te doen; 

� het college te machtigen een 
uitvoeringsregeling vast te stellen en uit te 
voeren. 

Conform 
 

10. Duurzaamheidsprijs 
In te stemmen met het voorstel voor de 
ontwikkeling van een duurzaamheidsprijs. 

Conform 
 

11. Nieuwbouw fusieschool De Schakel en Het 
Kleine Veer, voorstel financiële afhandeling 
1. Geen nieuwe reserve instellen voor het 

bekostigen van voorzieningen in 
onderwijshuisvesting 

2. Akkoord gaan met het financiële kader voor de 
nieuwbouw van De Schakel/ Het Kleine Veer 

Conform 
De fractie van Gemeentebelangen wenst de 
aantekening geacht te worden tegen te hebben 
gestemd. 

12. Dalfsen Millennium Gemeente 
1. De gemeente Dalfsen uit te roepen tot 

Millenniumgemeente en daarmee uiting te 
geven aan de wens om bij te dragen aan het 
behalen van de VN Millenniumdoelen voor 2015. 

2. In te stemmen met de notitie Dalfsen Millennium 
Gemeente.   

Conform 
Het lid Schoonhoven legt namens de fractie van 
de VVD een stemverklaring af, namens de fractie 
van Gemeentebelangen legt het lid Van 
Leeuweneen stemverklaring af. 



 

 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
13. Project sportontwikkeling Middengebied 

Nieuwleusen 
1. akkoord te gaan met het alternatieve plan 

van de gezamenlijke verenigingen met dien 
verstande dat gelet op het beschikbare 
investerings- en exploitatiebudget één 
kunstgrasveld om met name financiële 
redenen wordt geschrapt; 

2. voor de geprivatiseerde onderdelen in het 
plan vaste subsidiebedragen beschikbaar 
stellen en de uitvoering van de 
werkzaamheden over laten aan de 
betreffende verenigingen; 

3. voor de gemeentelijke onderdelen in het 
plan de regie bij de aanbesteding en de  
uitvoering van het plan  bij de gemeente 
neer te leggen, waarbij wel in overleg met 
de verenigingen de mogelijkheden van 
zelfwerkzaamheid en bezuinigingen worden 
uitgewerkt ; 

4. voor het overige de plannen verder 
uitwerken zoals dat is aangegeven in onze 
brief aan de gezamenlijke verenigingen van 
24 april 2009. 

Geamendeerd vastgesteld 
Ter vergadering wordt een tweetal 
amendementen (aangehecht) ingediend. 
Voor dat de amendementen instemming gebracht 
worden, wordt het amendement Smit-Von 
Martels door de indieners en door de fractie van 
de ChristenUnie mondeling gewijzigd, waarbij de 
in tekst die in stemming gebracht zal worden 
komt te luiden: 
 
“Tekstaanpassingen Raadsbesluit : 
 
1. akkoord te gaan met het alternatieve plan van 
de gezamenlijke verenigingen en hierop de 
aanbesteding uit te schrijven. Dit is dus inclusief 
het 3

de
 kunstgrasveld. 

De gunning dient binnen de door de Raad 
gestelde financiële kaders kaders (investering en 
exploitatie) te blijven. 
 
Blijkt op basis van de gunning dat het niet binnen 
de financiële kaders past dan zal op basis van de 
regie van de gemeente en na overleg met de 
verenigingen versoberd worden op het 3

e
/extra 

kunstgrasveld.” 
 
Het amendement Snijder-Schoonhoven wordt na 
stemming verworpen (v: 6 – t: 13). 
Het gewijzigde amendement Smit-Von Martels 
wordt na stemming aangenomen (v: 13 – t:6) en 
maakt daarmee deel uit van de besluitvorming. 

14. Evaluatierapport Kulturhus de Mozaiek 
1. akkoord te gaan met het evaluatierapport 

Kulturhus de Mozaïek; 
2. open te staan voor overdracht van het gebouw 

aan stichting Kulturhus de Mozaïek waarbij op 
basis van dit principe besluit de komende 
maanden de voorwaarden waaronder de 
overdracht plaatsvindt verder worden uitgewerkt; 

3. op basis van het evaluatierapport de volgende 
bedragen beschikbaar te stellen: 
a. energiekosten.  

In verband met de praktijkcijfers voor 
energiekosten wordt de huisvestingssubsidie 
voor de vaste en niet commerciële gebruikers: 
� met ingang van 1 januari 2009 structureel 

verhoogd met € 7.500,--. Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd; 

� voor de periode 1 april 2004 tot en met 31 
december 2008 wordt een eenmalige 
subsidie verleend van € 30.000,--; 

b. verdere uitwerking Kulturhusfilosofie.  
Naast bovenstaande bedragen stellen wij voor 
om voor de verdere uitwerking van de 
Kulturhusfilosofie een eenmalig bedrag 
beschikbaar te stellen van € 30.000,--. Dit 
onder de voorwaarde dat de plannen worden 
uitgewerkt in overleg met de vaste gebruikers  
en dat voor de plannen de aangevraagde 
Leader subsidie beschikbaar komt; 

4. voor de extra kosten van beheer en voor de 
compensatie van vervanging van inventaris 
worden, gelet op de uitkomsten van de 
Voorjaarsnota 2009, op dit moment geen extra 
gelden beschikbaar gesteld. Deze twee 
onderdelen zullen betrokken worden bij de 
voorwaarden waaronder het gebouw in 
eigendom wordt overgedragen; 

5. bij de Voorjaarsnota 2009 de dekking van de 
benodigde extra gelden aan de orde te stellen.   

Conform 



 

 

 VOORGESTELD RAADSBESLUIT RAADSBESLUIT 
15. Grondaankoop 

Extra krediet beschikbaar stellen voor aankoop en 
bijkomende kosten van een boerderij met 
ondergrond en bijbehorende opstallen gelegen te 
Lemelerveld. 

Conform 

16. Initiatiefvoorstel Van Leeuwen/Wiltvank: 
Reparatiebesluit delegatie projectbesluit 
Het gepubliceerde raadsbesluit, dd. 23 juni 2008, nr. 
57 in te trekken. 

Conform 

17. Beslispunten uit de VJN 2009 
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 

notitie ‘beslispunten uit de voorjaarsnota 2009’. 

2. In te stemmen met de procedure voor de 
voorbereidingen van de begroting 2010 en 
verder. 

Conform 
De fractie van Gemeentebelangen maakt een 
voorbehoud ten aanzien van de € 30.000,-- ten 
behoeve van de aanschaf van een 
aanhangstrooier. 

18. Besluitenlijst Onder punt 6 dient het woordje “af” te worden 
toegevoegd. 

Voor het overige: Conform 
19. Ingekomen stukken Conform 

20. Mededelingen Van de mededelingen genoemd onder de 
nummers 1, 6, 7, 10 en 1 (eindrapportage 
monitoringscommissie) wordt 
commissiebespreking verlangd. 
Van de overige punten neemt de raad kennis. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 
september 2009 
 
De raad voornoemd, 
  
 
De voorzitter,  de griffier,  
L.V. Elfers  H. C. Lankman 



 

 



 

 

 



 

 

 

 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN pag. 7 

versie dd. 18-9-09 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

92 LED in straatverlichting : Zodra 
de techniek zover ontwikkeld is 
dat het toepasbaar is in de 
openbare verlichting zal 
Dalfsen als één van de eerste 
gemeenten zijn om over te 
gaan tot toepassing. 

04-06-07 Raad (VJN) De Vries mei 2009  In 2009 wordt beleidsplan openbare 
verlichting geactualiseerd. Hierin zal 
aandacht worden besteed aan deze nieuwe 
ontwikkeling 

134 Tussentijdse evaluatie Wmo-
smal: Eind 2008 zal stapsgewijs 
de indicering door de gemeente 
worden overgenomen, tot het 
moment dat de indicering 
volledig door de gemeente 
verzorgd kan worden zal het 
CIZ dit blijven doen. 

17-12-2007 Raad De Vries september 2009  Rapportage hierover wordt meegenomen bij 
de Verbreding WMO-loket in september 2009 

149 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
Er zal een inzicht gegeven 
worden in de beschikbare 
voorzieningen en de daarmee 
te bereiken doelgroepen 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Dit punt is voorlopig ingepland 

150 Wmo-beleidskader 2008-2011: 
In 2009 zullen de resultaten van 
de Stedelijke Monitor ter kennis 
van de raad gebracht worden 

31-03-08 Raad Laarman 2009  Rapportage aan de Raad. Dit gaat over de 
prestatievelden 7, 8 en 9. Zwolle is de 
opdrachtgever en voor de exacte inplanning 
zijn we hiervan afhankelijk. 

176 Uitgifte bedrijfsterreinen: Het 
College zal de Raad in een 
vroegtijdig stadium in 
voorkomende gevallen 
informeren 

05-06-08 VJN Goldsteen   doorlopend beleid 

204 Huisvesting statushouders: De 
raad zal geïnformeerd worden 
over de voortgang inzake de 
huisvesting van statushouders 

26-01-09 Raad Elfers (uit 
portefeuille De 
Vries) 

juli / januari  De raad ontvangt een afschrift van de 
verantwoording aan de provincie. 



 

 

 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN pag. 7 

versie dd. 18-9-09 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

211 Toekomstvisie WSW/Wezo: de 
raad zal inzichtelijk worden 
gemaakt (bij de VJN) wat de 
financiële gevolgen zijn van de 
vergrootte regierol van de 
gemeente bij de uitvoering van 
de WSW 

23-02-09 Raad De Vries juni 2009  Wordt beantwoordt in de VJN 

216 Raadscommunicatie: Bij de 
VJN zal een voorstel gedaan 
worden over de archivering van 
de video-webcast 

02-03-09 Commissie Elfers    

218 Kredieten bouwrijp maken: de 
wethouder zal bekijken wat wat 
de mogelijkheden zijn om de 
raad tussentijds te informeren 
over de stand van zaken 

09-03-09 Commissie Goldsteen Maart 2009  Per mail door de portefeuillehouder 

219 Kredieten bouwrijp maken: 
leden van de raad zullen 
geïnformeerd worden over de 
stand van zaken met betrekking 
tot de grote kavels 

09-03-09 Commissie Goldsteen Maart 2009  Per mail door de portefeuillehouder 

224 GVVP: Er volgt een notitie over 
het openbaar vervoer 

23-03-09 Raad Goldsteen    

225 GVVP: Er zal nader beraad 
plaatsvinden over de 
verkeersafwikkeling te 
Nieuwleusen 

23-03-09 Raad Goldsteen    

226 GVVP: De wethouder zal nader 
contact zoeken met oa politie 
over de mogelijkheden mbt de 
Broekhuizen 

23-03-09 Raad Goldsteen    

227 Evaluatie welstandsvrij bouwen: 
De definitie van welstandsvrij 
bouwen zal aan stukken 
worden toegevoegd 

11-05-09 Commissie Goldsteen Mei 2009 25-5-2009 Definitie is als voetnoot teogevoegd aan het 
raadsvoorstel en de evaluatie 



 

 

 OVERZICHT VAN GEDANE TOEZEGGINGEN pag. 7 

versie dd. 18-9-09 
-1- 
Nr 

-2- 
Omschrijving 

-3- 
Datum 

-4- 
Cie/Raad 

-5- 
Portefeuille- 

houder 

-6- 
Verwachte datum 

van afdoening 

-7- 
Datum van 
afdoening 

-8- 
Wijze van afdoening 

228 Evaluatie welstandsvrij bouwen: 
Er zal worden onderzocht of in 
het buitengebied ook aan de 
niet zichtzijden welstandsvrij 
bouwen mogelijk en/of 
wenselijk is 

11-05-09 Commissie Goldsteen    

  


